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Představení organizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak
6 000 uměleckých děl.
V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v obměnách představuje výběr z vlastních sbírek českého umění. Dále se tu konají  zejména výstavy zaměřené na umění devatenáctého
a první poloviny dvacátého století. Pozornost je tu věnována též regionální umělecké kultuře.
Výstavy v galerijní budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění, sídlí tu
také galerie Alternativa a stálá sbírka haptického sochařství. V budoucnu by tu měla vzniknout i galerie
zvukového umění.
Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: komentované prohlídky, přednášky, výtvarné a zážitkové dílny,
diskuse, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská čtení.
Galerie nabízí návštěvníkům také možnost konzultace v oblasti výtvarného umění, studium v rozsáhlé specializované knihovně, badatelům též možnost studia sbírkových předmětů.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
Naši činnost rozvíjíme ve dvou jihlavských renesančních domech, které jsou zajímavé již svou architekturou.
V domě na Komenského ulici pořádáme výstavy současného umění, a to ve dvou výstavních liniích. Hlavní
výstavní plocha je věnována představení větších projektů. V roce 2015 zde bylo možné vidět výstavu čtyř
současných malířů, kteří se bytostně zajímají o lidskou figuru, výstava obrazů Viktora Karlíka, Ivany Lomové,
Jiřího Štourače a Igora Korpaczewského ukazovala, že i současné umění může být srozumitelné a krásné.
Jarní výstava Baobab na poli představovala současnou dětskou knižní ilustraci a tematický projekt Vesnice
je svět se zamýšlel nad rolí venkovského prostředí v umění a i nad tím, jak umělci zpětně toto prostředí aktivně ovlivňují. Podzimní výstava obrazů Marie Blabolilové byla potěchou pro všechny, kdo mají zalíbení v kráse
barevných kompozic. Výstava s názvem Přepisy představovala umělecké tendence, které se zamýšlejí nad
tím, zda je možné zvuk vyjádřit pomocí obrazu či prostorového objektu a naopak.
Tou druhou výstavní linií v budově na Komenského ulici je pak tzv. galerie Alternativa, která představuje
autorské projekty aktuálních uměleckých přístupů vnášejících do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu, experimentujících s daným mediem a hledajících nové způsoby komunikace s divákem. V tomto roce
zde proběhlo celkem šest výstav většinou mladých umělců. K výstavám s názvy Posedy, Universum, Velké
noci, Pozitiv/negativ, Nouzový program zpracování odpadu, 5 minut za městem a zvukové instalaci s názvem Množství chystáme vydat souhrnný katalog, kde budou tyto zajímavé projekty blíže představeny
a zdokumentovány.
V druhé budově již tradičně prezentujeme formou stálé (ale proměnlivé) expozice umělecká díla ze sbírek
galerie, která představují v širokém záběru české výtvarné umění dvacátého století. Tato výstava byla obohacena výstavou Poklady Vysočiny, která představila to nejlepší, co muzea a galerie na Vysočině ve svých
sbírkách chovají.
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V průběhu roku jsme v této budově dále mohli vidět několik výstav představujících umění dnes již „staršího“
data. Hlavní výstavou v letní sezoně byla v tomto ohledu výstava známého malíře nostalgických pražských
zákoutí Jakuba Schikanedera, na podzim jsme výstavou připomněly malířskou tvorbu světoznámého fotografa Jaroslava Rösslera, svět hmatového vnímání se zážitkovou formou pokusila představit výstava s názvem Orbis sculptus.
Pozornost byla věnována i regionální tvorbě, a to retrospektivní výstavou jihlavského architekta a umělce
Jiřího Jirmuse, prostor byl poskytnut též představení tvorby studentů středních uměleckých škol.

• Přehled stálých a dlouhodobých expozic
Budova Masarykovo náměstí 24:
2. a 3. patro budovy:
Ozvěny minulosti — Doteky krásna. Stálá expozice — do 15. 11. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost v roce 2015: 2 971 osob

• Přehled základních výstavy
Budova Masarykovo náměstí 24:
Krátkodobé výstavy – 1. patro budovy:
Poklady Vysočiny — 20. 11. 2014 — 22. 2. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s sbírkotvornými příspěvkovými organizacemi
Kraje Vysočina.
Návštěvnost v roce 2015: 762 osob
Jiří Jirmus — 5. 3. — 3. 5. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Vlastimil Tetiva
Návštěvnost : 564 osob
Jakub Schikaneder (1855 – 1924) — 14. 5. — 23. 8. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s KGVU ve Zlíně. Kurátorka: Pavlína Pyšná
Návštěvnost : 1488 osob
VJaroslav Rössler. Ze Smilova do Paříže (a zpět) — 3. 9. — 18. 10. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Petr Štěpán
Návštěvnost : 268 osob
Mezinárodní festival dokumentárních filmů — 27. 10. — 1. 11. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s MFDF Jihlava.
Návštěvnost : 637 osob
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Orbis sculptus — 19. 11. 2015 — 3. 1. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Tereza Axmanová
Návštěvnost : 357 osob
Krátkodobé výstavy — přízemí („mázhaus“):
Plyn do pozorovacího balónu — 11. 12. 2014 — 18. 1. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava - Helenín.
Kurátoři: Denisa Krausová, Petr kovář
Návštěvnost v roce 2015: 162 osob
Soutěž tří portrétů — 5. 2. — 8. 3. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Obcí architektů. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost v roce 2015: 610 osob
Sklo a grafika — 12.3. — 3.5. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava - Helenín. Kurátor: Martin Šmíd
Návštěvnost: 460 osob
Absolventská výstava VOŠG v Jihlavě — 23. — 29. 6. 2015                                                                
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s VOŠG v Jihlavě.
Návštěvnost: 91 osob
Entita — 9. 9. — 18. 10. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SŠG v Jihlavě. Kurátor: Mikuláš Vinař
Návštěvnost: 267 osob
Bez paspart — 3. 12. 2015 — 3. 1. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava - Helenín.
Kurátoři: Denisa Krausová, Petr kovář
Návštěvnost v roce 2015: 221 osob
Budova Komenského 10:
Krátkodobé výstavy — 1. a 2. patro budovy:
Martin Kuriš — Lola — 6. 11. 2014 — 18. 1. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost v roce 2015: 56 osob
Uvidět, prožít… — 29. 1. — 12. 4. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost : 784 osob
Baobab na poli — 23. 4. — 7. 6. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost : 719 osob
Vesnice je svět — 18. 6. — 30. 8. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost : 318 osob
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Marie Blabolilová — Rastry — 10. 9. — 18. 10. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lucie Šiklová
Návštěvnost : 186 osob
Přepisy — 12. 11. 2015 — 17. 1. 2016
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost : 229 osob
Galerie Alternativa (přízemí Komenského 10):
Posedy — 22. 1. 2015 — 8. 2. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost: 163 osob
Hvězdný prach — 19. 2. — 22. 3. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 163 osob
Velké noci — 26. 3. — 3. 5. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Veronika Bromová
Návštěvnost : 1497 osob
Pozitiv / negativ — 7. 5. — 14. 6. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 243 osob
Nouzový program zpracování odpadu — 18. 6. — 13. 9. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Branislav Zurko  
Návštěvnost : 361 osob
5 minut za městem — 17. 9. — 18. 10. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 217 osob
Množství — 15. 10. — 15. 11. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost : 283 osob

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVÁM A OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE
Galerijní noc probíhala za účasti a spolupráce studentů Střední umělecké školy uměleckoprůmyslové  v Jihlavě - Heleníně, kteří zúčastněné návštěvníky portrétovali. Děti byly zapojeny do interaktivního divadélka autorky Terezy Říčanové s názvem „Šedivák“. Komentované prohlídky výstav Jakuba Schikanedera a Baobab
NaPoli, umožnily návštěvníkům získat detailnější informace přímo od kurátorů jednotlivých výstav. Součástí
galerijní noci byla také grafická dílna pro širokou veřejnost, reflektující probíhající výstavu.
Příměstský tábor s názvem „Z podzemí až do věží“, nabídl dětem hravou výtvarnou formou seznámení s his—5—

torii Jihlavy od jejích počátků, až do současnosti. Pomocí různorodých výtvarných technik děti objevily
historické a umělecké poklady města, skrývající se v jeho podzemí, na povrchu i v širokém okolí. Na těchto
základech byla postavena samotná výtvarná činnost, ve které děti na základě nabitých znalostí a zážitků konstruovaly  vlastní fantazijní vizi vývoje městského celku, architektonicky řešily jednotlivé fragmenty města
a celou tvorbu následně prezentovaly  rodičům.
Galerie se podílela též na pořádání Dne otevřených památek v rámci dnů Evropského kulturního dědictví
(6. 9.) a realizaci Dne otevřených ateliérů (4. — 5. 10.).
Prostor OGV poskytla též pro pořádání seminářů festivalu amatérského divadla JID (13. — 16. 3.) a pro
festivalové středisko, veletrh nakladatelství AMU a výstavu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
(MFDF Ji.hlava (23. — 28. 10.).

• Edukační programy k výstavám, komentované prohlídky, přednášky
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě připravila a realizovala v roce 2015 galerijní výtvarné edukační programy
pro mateřské, základní a střední školy, formou přímé spolupráce s danými školami nebo prostřednictvím
volnočasových programů.
Děti z mateřských škol se zúčastnily galerijního workshopu vydavatelství Baobab, který byl součástí výstavy
vydavatelství Baobab a Na Poli se spojeným názvem „Baobab NaPoli“. Tento workshop byl zaměřen na výrobu pohyblivé postavy zvířete, kde autorky workshopu využily dětskou spontaneitu k tvorbě fantazijního
zvířete a jeho pohybu po „lanové dráze“. Celý workshop byl zaměřený primárně na cvičení lehké motoriky
pomocí výtvarných technik u dětí předškolního věku.
Žáci základních škol se zúčastnili  galerijní edukace s názvem „Osobně v příběhu“, vztahující se k výstavě
Martina Kuriše „Lola“. Umožnila žákům osvojit si základní formu scénografie, tvorbu příběhové linky a osobní
loutky. Následným spojením všech těchto částí se sami stali postavou v příběhu této scény.
Výtvarná edukační dílna s názvem „Uvidět prožít (4 pojetí figury)“, která byla součástí stejnojmenné výstavy,
řešila primárně lidskou postavu. Žáci si pomocí techniky kresby, malby, koláže i dekoláže vyzkoušeli různé
pohledy na lidskou figuru a její konkrétní výtvarné řešení. Kombinací různých technik reflektovali výtvarné
přístupy autorů vystavených děl a v  lidském měřítku tyto postavy dále fantazijně zpracovali.
Zajímavým pohledem do hravého světa dětské ilustrace byl edukační program s názvem „Baobab NaPoli“   k výstavě dvou předních českých vydavatelství. Žáci zde získali náhled na různé způsoby a techniky
knižní ilustrace, překračující tradiční rámec kresby, malby a grafiky. Hravou formou výtvarně zpracovávali témata ilustrací pomocí   netradičních materiálů a inovativních grafických řešení, jako bylo modelování
z chleba, vyšívání každodenních situací zastupující kresbu, nebo technika linoritu, vztahující se k dílům
Chrudoše Valouška.
Výstava Marie Blabolilové  byla inspirací pro další galerijní edukaci s názvem „Rastry“. V této edukaci se děti
seznámily s osobitým dílem autorky vystavených děl, založeným na práci s rastrem a kompoziční konstrukcí
obrazu. Na základě těchto informací se žáci pokusili pomocí opakujících se rastrů a tiskových metod nacházet kompoziční možnosti obrazu i samotný šablonový motiv.
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Poslední galerijní edukací pro ZŠ v roce 2015 byla výtvarná dílna s názvem „Přepisy“, vztahující se k výstavě skupiny autorů, zabývajícími se záznamem zvuku. Umožnila žákům osvojit si pojmy z oblasti zvukového
umění a pokusit se výtvarně zaznamenat různé druhy zvuků a zvukových vjemů. Tato edukace měla za cíl
propojit výtvarný záznam s akčním uměním a ponořit děti do rolí zvukových autorů i umělců pracujících
s tímto médiem.
Žáci středních škol se zúčastnili galerijního workshopu Dagmar Urbánkové s názvem „Cirkus ulice“, který byl
součástí výstavy „Baobab Na Poli“. Tento workshop byl zaměřen na výrobu autorské knihy, založené na střídání podoby stylizovaných lidských figur a reflektující původní knihu z tvorby autorky. Koncept workshopu
byl založen na vnímání podob a růzností lidské figury a způsobů stylizace módy i samotných lidských výrazů.
Nedílnou součástí aktivit pro širokou veřejnost pořádaných Oblastní galerií Vysočiny je také výtvarná práce,
spojená s Galerijní nocí i s příměstským táborem pro děti.

• Přehled přednášek, besed, kulturně výchoných akcí, hudebních a divadelních představení
1. Přednáška křesťanské akademie — 12. 2. 2015 — Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 98 osob
2. Divadelní přehlídka amatérů JID 20-15 — 12. 3. — 14. 3. 2015 — Komenského 10.
Návštěvnost: 22 osoby
3. Galerijní noc — 15. 5. 2015 — Komenského 10, Masarykovo náměstí 24.
Návštěvnost: 111 osob
4. Příměstský tábor – Z podzemí do věží — 17. 8. — 21. 8. 2015 — Masarykovo náměstí 24.
Návštěvnost: 89 osob
5. Den otevřených dveří památek — 5. 9. 2015 — Komenského 10, Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 289 osob
6. Dny otevřených ateliérů — 3. 10. a 4. 10. 2015 — Komenského 10, Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 132 osob
7. Mezinárodní festival dokumentárních filmů  27.— 31. 10. 2015 — Komenského 10.
Návštěvnost: 2 309 osob
8. Přednáška Martin Mainer — 3. 12. 2015 — Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 57 osob
9. Koncert Dana Dubová, České vánoce — 20. 12. 2015 — Masarykovo nám. 24
10. Prohlídky historického interiéru — Komenského 10.
Návštěvnost: 172 osob
11. Výtvarné kurzy pro mateřské, základní a střední školy — Komenského 10, Masarykovo náměstí 24.  
Návštěvnost: 545 osob
12. Přednášky z dějin umění — Masarykovo nám. 24, leden—červen a září—prosinec 2015
Návštěvnost: 2009 osob
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• Druh akce

• Počet (1. 1. — 31. 12. 2015)

Výstava

Termín

Návštěvnost

Poklady vysočiny

20. 11. 2014 — 22. 2. 2015

762 osob

Jiří Jirmus

5. 3. 2015 — 3. 5. 2015

564 osob

Jakub Schikaneder

14. 5. 2014 — 23. 8. 2014

1488 osob

Jaroslav Rössler

3. 9.2015 — 18. 10.2015

268 osob

Výstava MFDF

27. 10. 2015 — 1. 11. 2015

637 osob

Orbis sculptus

19. 11. 2015 — 3. 1. 2016

357 osob

Plyn do pozorovacího balónu

11. 12. 2014 — 18. 1. 2015

162 osob

Soutěž tří portrétů

5. 2. 2015 — 8. 3. 2015

610 osob

Sklo a grafika

12. 3. 2015 — 3. 5. 2015

460 osob

Absolventi VOŠG Jihlava

25. 6. 2015 — 2. 7. 2015

91 osob

Book me, Festivalové plakáty

27. 10.2015 — 1. 11. 2015

267 osob

Bez paspart

3. 12. 2015 — 3. 1. 2016

221 osob

Martin Kuriš

6. 11. 2014 — 18. 1. 2015

56 osob

Uvidět, prožít

29. 1. 2015 — 12. 4. 2015

784 osob

Baobab na poli

23. 4. 2015 — 7. 6. 2015

719 osob

Vesnice je svět

18. 6. 2015 — 30. 8. 2015

318 osob

Marie Blabolilová

10. 9. 2015 — 18. 10. 2015

186 osob

Přepisy

12. 11. 2015 — 17. 1. 2016

229 osob

Posedy

22. 1. 2015 — 8. 2. 2015

163 osob

Hvězdný prach

19.2. 2015 — 22.3. 2015

163 osob

Velké noci

26. 3. 2015 — 3. 5. 2015

1497 osob

Pozitiv / negativ

7. 5. 2015 — 14. 6. 2015

243 osob

Nouzový program

18. 6. 2015 — 13. 9. 2015

361 osob

5 minut za městem

17. 9. 2015 — 18. 10. 2015

217 osob

Množství

15. 10. 2015 — 5. 11. 2015

283 osob

Stálá expozice

1. 1. 2015 — 15. 11. 2015

Návštěvnost výstav celkem

11 106 osob

Ostatní akce a návštěvy

8 257 osob

CELKEM

19 363 osob

PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST
• Publikační činnost
V roce 2015 se galerie autorsky podílela na vydání dvou publikací k pořádaným výstavám. První publikací byl
pohlednicový katalog k výstavě Vesnice je svět, ve kterém formou souboru volných pohlednic byla reprodukována vystavená díla. Druhým edičním počinem byl autorský katalog k výstavě Marie Blabolilová – Rastry.
Tento katalog OGV poprvé vydala jak v klasické tištěné podobě, tak i v digitální verzi, která je volně ke
stažení na internetu.
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Galerie vydala též drobné doprovodné tiskoviny („skládačky“) k dalším vlastním výstavám, Uvidět, prožít…,
Jakub Schikaneder, Jaroslav Rössler.
V lednu 2015 z tiskárny vyšel rozsáhlý katalog k výstavě Seno, sláma (s názvem Seno, sláma, řeřicha), která se
konala v létě 2014. V katalogu je obsažena nejen dokumentace výstavy, ale také příspěvky z mezinárodního
sympozia o umění landartu ve střední Evropě, konaného v rámci této výstavy.

• Prezentační činnost
Kurátorka galerie moderovala diskuzi s manžely Woodym a Steinou Vasulkovými v pražském experimentálním prostoru NoD (2. 10. 2015) a vystoupila s prezentací projektu umění na venkově a v diskuzi na téma
entusiasmus v umění v pozici kurátora, v galerii Armaturka v Ústí nad Labem (3. 11. 2015).

• Badatelská činnost
Kurátoři jednotlivých podsbírek postupně aktualizovali a doplňovali údaje k autorům výtvarných děl a k jednotlivým dílům. Tato data byla následně vkládána do databáze sbírek Demus 01. Kurátory je dále zpracováván dlouhodobý projekt mapování živého výtvarného prostředí v Kraji Vysočina (výtvarníci, charakter
a rozsah jejich díla).
Kromě interpretací umělecké tvorby vybraných autorů prostřednictvím výstav se v roce 2015 kurátorka galerie odborně zabývala tématem umění ve venkovském prostředí (formou výstavy a diskuze s umělci).

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A PÉČE O SBÍRKY
K 31. 12. 2015 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 379 sbírkových předmětů.
Z toho:
1 254

obrazů

1 602

kreseb a příbuzných papírových děl

2 278

grafik

364

plastik

881

předmětů výstavní kolekce kreseb a grafik

• Invertarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2015 v rámci plánovaných inventarizací v termínu
4. 2. – 8. 9. 2015 798 předmětů podsbírky kresby a příbuzná papírová díla.
Na každém sbírkovém předmětu bylo nejprve vyhledáno a přečteno inventární číslo, číslo zapsáno do formuláře InvRevize v počítačové databázi, zkontrolována shoda evidenčních záznamů v počítačové databázi
(případně opraveny drobné chyby a překlepy v databázi) s inventarizovaným sbírkovým předmětem, zkontrolovány a případně opraveny či doplněny údaje o stavu předmětu, signatuře, materiálu, technice, adjustaci
a lokaci předmětu. U všech předmětů byly nově doplněny náměty a klíčová slova pro vyhledávání. Předměty,
které dosud neměly náhledovou fotografii v databázi, byly během inventury provizorně zfotografovány a fotografie byly doplněny do databáze.
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• Restaurování a konzervování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá restaurátorskou dílnu a tudíž restaurování a konzervování předmětů řeší dodavatelsky. V r. 2015 se nepodařilo zrestaurovat žádný předmět ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě.
Zaměstnanci galerie bylo ošetřeno a konzervováno 11 soch, které byly napadeny plísní:
PL 2, Pokorný Karel, Sbratření
PL 11, Doupníková Věra, Jana
PL 65, Krepčík Jaroslav, Rybáři
PL 68, Krepčík Jaroslav, Sedící ženský akt
PL 93, Kalvoda Antonín, Návrh na pomník Rudoarmějce
PL 190, Hladík Karel, Čest padlým
PL 194, Vingler Vincenc, Kozlík
PL 251, Klimeš Josef, Dynamická figura
PL 305, Zívr Ladislav, Strach před požárem
PL 343, Šlezinger Jaroslav, Portrét pana Františka Zoufala
PL 350, Koblasa Jan, Apokalyptický posel
a retušován 1 obraz kvůli výpůjčce
O 956, Truhlářová-Hrušková Věnceslava, Letní Vysočina

• Badatelské návštěvy
V roce 2015 bylo realizováno celkem 15 badatelských návštěv, z toho 5 návštěv bylo realizováno fyzicky
a v 10 případech se jednalo o vyžádání elektronických informací.
Převaha vyžádání elektronických informací je nesporným kladem vzhledem k péči o tyto předměty. Badatelé
si již zvykli na získávání informací elektronicky bez fyzické manipulace s díly, která tímto trpí, a vyžadují buď
zprostředkované informace elektronickou cestou přímo od zaměstnanců galerie, nebo si je sami vyhledávají
v elektronickém katalogu sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě www.ogv.cz/promus, kde jsou veřejnosti
k dispozici informace o všech sbírkových předmětech, případně v Registru sbírek Rady galerií ČR, kde jsou
též k dispozici data o předmětech ze sbírky OGV v Jihlavě.

• Digitální evidence sbírek
Zápis všech sbírkových předmětů do databáze DEMUS byl dokončen již v roce 2001. V průběhu roku 2015
byly postupně doplňovány medailony autorů v tabulce Osobností o nově zjištěné informace a též byla část
záznamů v tabulce Osobností sjednocena s údaji v Národních autoritách Národní Knihovny ČR a Registrem
sbírek RG ČR, dále byla průběžně doplňována literatura vztahující se k jednotlivým sbírkovým předmětům
a prezentacím, popisy předmětů, náměty, klíčová slova, připojené naskenované dokumenty ve formátu .pdf
a další údaje zjištěné při odborné práci. Demus 10 též eviduje veškeré pohyby sbírkových předmětů od
nabytí přes zápůjčky, vystavení v expozicích, ošetření, vydání ke zpracování v rámci instituce a další až po
případné vyřazení ze sbírky. Do databáze přibylo v r. 2015 572 digitálních náhledů sbírkových předmětů.

— 10 —

• Centrální evidence sbírek MK ČR
zapsáno v CES z akvizic roku 2014 celkem 5 předmětů
zapsáno v CES z akvizic roku 2015 celkem 5 předmětů
Zbývajících 6 přírůstků z r. 2015 bylo získáno v závěru roku 2015, proto bude v pravidelném čtvrtletním cyklu
dle Zákona 122/2000 Sb. proveden jejich zápis do CES na počátku r. 2016

• Jiná prezentace sbírek
Sbírky jsou prezentovány v on line databázi sbírek na webu galerie www.ogv.cz/promus a v Registru sbírek
Rady galerií České republiky http://www.citem.cz/promus11 a projektu Muzea a galerie na Vysočině online
http://www.mgvysociny.cz/, CEAD - Central European Art Database - http://www.cead.space/ a Centrální
evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR - http://ces.mkcr.cz/, kde jsou zpřístupněny široké veřejnosti.

• Realizované výpůjčky
V roce 2015 bylo realizováno celkem 17 výpůjček ze sbírky OGV. Vypůjčeno bylo celkem 100 předmětů.
Z toho:
• krátkodobých výpůjček ze sbírky OGV — 16, počet předmětů — 97
Zápůjčky byly uskutečněny pro prezentační účely v tuzemsku a pro 3D skenování do projektu Muzea a galerie na Vysočině online.
• dlouhodobých výpůjček ze sbírky OGV — 1, počet předmětů — 3
krátkodobé výpůjčky ze sbírky OGV:
5JG2014/08
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
výstava, Jakub Schikaneder, Hlavní výstavní prostor galerie
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 624

Schikaneder Jakub B.

Večerní nálada pod Vyšehradem

olej, plátno

5JG2015/02
Galerie výtvarného umění v Chebu
výstava, Stanislav Diviš – Zbytky, Galerie výtvarného umění v Chebu
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 1442

Diviš Stanislav

Zbytky č. 7

akryl, plátno

5JG2015/03
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
výstava Poklady Vysočiny společná výstava muzeí a galerií Kraje Vysočina, Muzeum Vysočiny Třebíč
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 236

Souček Karel

Na peroně

olej, plátno

2.

O 307

Stritzko Otto

Žlutý kůň

olej, plátno
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5JG2015/03
3.

O 408

Justitz Alfred

Rodina

olej, plátno

4.

O 447

Holý Miloslav

Zlatá stoka u Harusického rybníka

olej, plátno

5.

O 631

Brožík Václav

Portrét madame Christiane Fuller

olej, plátno

6.

O 670

Bubeníček Ota

Kleny

olej, plátno

7.

O 850

Gross František

Jak vzniká obraz

olej, sololit

8.

O 1197

Havelka Roman

Podzimní Jihlava

olej, karton

9.
10.
11.
12.
13.

O 1413

Šmíd Pavel

Sukýnka

olej, plátno

O 1438

Schwaiger Hanuš

Studie rukou

olej, papír podlepený

PL 19

Myslbek Josef Václav

Oddanost

plastika, bronz

PL 258

Chatrný Dalibor

Hnízdo

plastika, nikl

PL 281

Svoboda Jaroslav

Slunce

plastika, sklo

5JG2015/04
Galerie Klatovy / Klenová
výstava Z lesa do lesa, Galerie Klatovy / Klenová
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

G 327

Kobliha František

Cyklus: Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie), papír ruční

2.

G 328

Kobliha František

Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie), papír ruční

3.

G 329

Kobliha František

Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie), papír ruční

4.

G 330

Kobliha František

Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie), papír ruční

5.

G 331

Kobliha František

Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie), papír ruční

6.

G 332

Kobliha František

Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie), papír ruční

7.

G 333

Kobliha František

Ze Šumavy

dřevoryt (xylografie) barevný, papír ruční

8.

PV/G 534

Moravec Alois

Dobývání pařezů

dřevoryt (xylografie), papír

9.

PV/G 659

Naumann Arno

Les

dřevoryt (xylografie), papír

5JG2015/05
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
výstava Pod africkým sluncem, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

G 2006

Křížek Jan

(bez názvu)

linoryt, papír

2.

G 2007

Křížek Jan

(bez názvu)

linoryt, papír

3.

O 685

Kotík Pravoslav

Na schodech

olej, sololit

4.

O 769

Král Jaroslav

Stojící akt

olej, plátno

5.

O 780

Král Jaroslav

Toileta

olej, lepenka

6.

O 836

Hudeček František

Ležící akt

olej, plátno

7.

O 1012

Kotík Pravoslav

Dynamika práce

olej, plátno

8.

PL 340

Janoušková Věra

Barevná postavička

polychromie, sádra
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5JG2015/06
Dům umění města Brna
výstava Vidět svět jinak, Dům umění města Brna
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

PL 258

Chatrný Dalibor

Hnízdo

plastika, nikl

5JG2015/07
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
výstava Poklady Vysočiny společná výstava muzeí a galerií Kraje Vysočina, Horácká galerie v Novém
Městě na Moravě
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 236

Souček Karel

Na peroně

olej, plátno

2.

O 307

Stritzko Otto

Žlutý kůň

olej, plátno

3.

O 408

Justitz Alfred

Rodina

olej, plátno

4.

O 447

Holý Miloslav

Zlatá stoka u Harusického rybníka

olej, plátno

5.

O 631

Brožík Václav

Portrét madame Christiane Fuller

olej, plátno

6.

O 670

Bubeníček Ota

Kleny

olej, plátno

7.

O 850

Gross František

Jak vzniká obraz

olej, sololit

8.

O 1197

Havelka Roman

Podzimní Jihlava

olej, karton

9.
10.
11.
12.
13.

O 1413

Šmíd Pavel

Sukýnka

olej, plátno

O 1438

Schwaiger Hanuš

Studie rukou

olej, papír podlepený

PL 19

Myslbek Josef Václav

Oddanost

plastika, bronz

PL 258

Chatrný Dalibor

Hnízdo

plastika, nikl

PL 281

Svoboda Jaroslav

Slunce

plastika, sklo

5JG2015/08
Czech Architecture Week s.r.o., budova Mánes
výstava Památky mého kraje, klášter sv. Jiří na Pražském hradě
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 542

Holan František

Petrovice

olej, plátno

5JG2015/09
Městský úřad Telč, odbor kultury
výstava Bohumil Krátký „Zátiší, krajiny, figury“, Městská galerie Hasičský dům v Telči
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 184

Krátký Bohumil

Tři dívky (akty)

kvaš, papír

2.

O 680

Krátký Bohumil

Krajina

olej, plátno
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5JG2015/11
Spolek výtvarných umělců Mánes
výstava Má vlast, Jízdárna Pražského hradu
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 78

Krátký Bohumil

Západ

olej, karton

2.

O 611

Krátký Bohumil

V polích

olej, sololit

3.

O 775

Matal Bohumír

Papírna

olej, plátno

4.

O 1122

Bouda Cyril

Kokořínek

olej, lepenka

5JG2015/12
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
výstava Poklady Vysočiny - Skvosty depozitářů, Muzeum Vysočiny Pelhřimov
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 236

Souček Karel

Na peroně

olej, plátno

2.

O 307

Stritzko Otto

Žlutý kůň

olej, plátno

3.

O 447

Holý Miloslav

Zlatá stoka u Harusického rybníka

olej, plátno

4.

O 631

Brožík Václav

Portrét madame Christiane Fuller

olej, plátno

5.

O 670

Bubeníček Ota

Kleny

olej, plátno

6.

O 850

Gross František

Jak vzniká obraz

olej, sololit

7.
8.
9.
10.

O 1413

Šmíd Pavel

Sukýnka

olej, plátno

O 1438

Schwaiger Hanuš

Studie rukou

olej, papír podlepený

PL 19

Myslbek Josef Václav

Oddanost

plastika, bronz

PL 281

Svoboda Jaroslav

Slunce

plastika, sklo

5JG2015/14
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
výstava Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, výstavní sály GMU Roudnice nad Labem
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 893

Sion Zbyšek

Situace (Jak vychovávat klackem)

tempera, papír

5JG2015/16
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
3D skenování
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

PL 49

Vingler Vincenc

Kormorán

plastika, bronz

2.

PL 111

Vobišová - Žáková Karla Září

plastika, bronz

3.

PL 135

Prosecký František

Stará žena

plastika, bronz

4.

PL 150

Kodet Emanuel Julius

Nioba

plastika, hlína pálená

5.

PL 153

Horejc Jaroslav

Dívčí hlava

plastika, hlína pálená

6.

PL 167

Krepčík Jaroslav

Somnambula

plastika, bronz
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5JG2015/16

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PL 205

Straka Jan

Dívčí akt

plastika, bronz

PL 212

Wielgus Jindřich

Torso

plastika, hlína pálená

PL 243

Honcová Alena

Pastýřka

plastika, kov

PL 297

Pokorný Karel

Žebračka

plastika, bronz

PL 306

Hyliš Petr

Torzo

plastika, bronz

PL 315

Kmentová Eva

Žena, která mlčí

plastika, cín

PL 360

Jedlička Petr

Hlava I

plastika, keramika patinovaná

PL 361

Jedlička Petr

Hlava II

plastika, keramika

PL 362

Jedlička Petr

Hlava III

plastika, keramika

5JG2015/17
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, příspěvková organizace
výstava Poklady Vysočiny společná výstava muzeí a galerií Kraje Vysočina, Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 236

Souček Karel

Na peroně

olej, plátno

2.

O 307

Stritzko Otto

Žlutý kůň

olej, plátno

3.

O 408

Justitz Alfred

Rodina

olej, plátno

4.

O 447

Holý Miloslav

Zlatá stoka u Harusického rybníka

olej, plátno

5.

O 631

Brožík Václav

Portrét madame Christiane Fuller

olej, plátno

6.

O 670

Bubeníček Ota

Kleny

olej, plátno

7.

O 850

Gross František

Jak vzniká obraz

olej, sololit

8.
9.
10.
11.
12.

O 1197

Havelka Roman

Podzimní Jihlava

olej, karton

O 1413

Šmíd Pavel

Sukýnka

olej, plátno

O 1438

Schwaiger Hanuš

Studie rukou

olej, papír podlepený

PL 19

Myslbek Josef Václav

Oddanost

plastika, bronz

PL 281

Svoboda Jaroslav

Slunce

plastika, sklo

5JG2015/19
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
výstava Skvosty české krajinomalby, Muzeum a galerie v Prostějově
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 179

Březina Václav

Potok ve vesnici

olej, plátno

1.

O 213

Havelka Roman

Letní krajina

olej, plátno

1.

O 760

Havelka Roman

Údolí Želetavky

olej, plátno

1.

O 771

Blažíček Oldřich

Za humny (Kraskov)

olej, plátno

1.

O 999

Honsa Jan

Jarní krajina

olej, lepenka
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5JG2015/21
Galerie Klatovy / Klenová
výstava Prostorem, gestem, energií, Dům U Bílého jednorožce
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

PL 258

Chatrný Dalibor

Hnízdo

plastika, nikl

dlouhodobé zápůjčky:
5JG2015/10
Statutární město Jihlava
výstava Prezentace sbírkových předmětů OGV v Jihlavě ve stálé expozici Gustava Mahlera, Dům Gustava Mahlera, Jihlava
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 77

Podloucký Alois

Jihlava večer v zimě

olej, plátno

2.

O 244

Boettinger Hugo

Děvče

olej, plátno

3.

O 943

Havelka Roman

Jihlava

olej, sololit

• Akviziční činnost
V roce 2015 bylo získáno celkem 11 předmětů do sbírky OGV v Jihlavě
z toho podle podsbírek
grafiky 1
kresby a příbuzná papírová díla 6
malba 1
plastiky 3
podle způsobu získání:
dar 11
zaevidováno v chronologické evidenci 11
zaevidováno v systematické evidenci 11
zaevidováno v počítačové databázi Demus Evidence 11
zaevidováno v počítačové databázi Demus Výtvarné umění 11
Přírůstky 2015 darem:
1. G 2250, Murak Teresa, Ziarno, 1989
2. O 1452, Jedlička Petr, Vzpomínka, 2010
3. PL 360, Jedlička Petr, Hlava I, počátek 90. let. 20. stol.
4. PL 361, Jedlička Petr, Hlava II, 2. pol. 80. let 20. stol.
5. PL 362, Jedlička Petr, Hlava III, 2. pol. 80. let 20. stol.
6. K 1595, Boška Jindřich /1931, Variace V, Skladba - fantazie, 2012
7. K 1596, Boška Jindřich /1931, Ve slunci, 2012
8. K 1597, Boška Jindřich /1931, Bez názvu, 2012
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9. K 1598, Boška Jindřich /1931, Pohyb, 2012
10. K 1599, Boška Jindřich /1931, Svět ticha, 2012
11. K 1600, Boška Jindřich /1931, Příběh světel ve vertikálách, 2012

Knihovna
K 31. prosinci 2015 knihovna evidovala 7 577 knihovních dokumentů, z toho  3 721 monografií, 3 449 katalogů
výstav a 407 kompletů (ročníků) periodik. V uvedeném celkovém počtu není zahrnuto 1 334 jednotlivých
čísel periodik. Přírůstek za rok 2015 byl 109 dokumentů, a to převážně katalogů výstav získaných výměnou
a darem od jiných galerií, ale také od fyzických osob, například od Ing. Radka Jonáše.
Na knižní fond bylo v roce 2015 vynaloženo 12 717,—Kč, z toho 9 328,— Kč na knihy a katalogy výstav
a 3 389,— Kč na předplatné pokračujících zdrojů (časopisů).
Během roku nadále pokračovala spolupráce se Souborným katalogem ČR. Knihovnu za uplynulý rok fyzicky
navštívilo 95 osob, které si vypůjčily 457 knihovních dokumentů. Internet navštívilo dalších 130 osob.
Knihovna organizovala prodej publikací na internetovém e-shopu a ve dvou prodejnách na vrátnicích s celkovou roční tržbou 56 532,—Kč.

spolupráce s ostatními organizacemi
Kromě výše zmiňovaných spoluprací na výstavách, ediční a kulturně výchovné činnosti OGV v Jihlavě úzce
spolupracovala s kulturními a dalšími organizacemi  v Kraji Vysočina. Zvláště se jedná o projekty Muzejní a
galerijní noc, Dny otevřených ateliérů, Dny evropského kulturního dědictví ad. Mimořádným počinem byla
spolupráce všech kulturních organizací zřizovaných Krajem Vysočina při realizaci výstavy Poklady Vysočiny.
Tato výstava měla v různých podobách reprízy v roce 2015 ve zůčastněných institucích.
Mezi galeriemi a muzei zřizovanými Krajem Vysočina probíhala úzká komunikace v rámci dalších společných
projektů (Senior pas a Rodinné pasy, Společná vstupenka). I nadále se pokračuje v naplňování projektu
Galerie a muzea na Vysočině on-line, který prezentuje jednotlivé sbírkotvorné instituce na Vysočině na
internetu široké veřejnosti.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dále systematicky spolupracuje s galeriemi celé ČR  v rámci činnosti
jednotlivých komor Rady galerií ČR (komora ředitelů, komora odborných pracovníků, komora edukativních
pracovníků).
Celoročně byla realizována technická (telefonická a e-mailové podpora ostatním galeriím a muzeím k aplikacím Demus a CESik.

Internet
Na adrese www.ogv.cz je provozován web Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Kromě běžných informací
o výstavách a akcích v galerii je zde provozován katalog sbírek se všemi sbírkovými předměty (v provozu od
r. 2005), on line katalog odborné knihovny a e-shop pro prodej katalogů a publikací. Zaměstnancům OGV
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ulehčuje práci a její organizaci také zabezpečený intranet, pomocí kterého mohou sdílet důležité dokumenty nebo události.
Od r. 2009 propaguje OGV svoji činnost také stránkou v sociální síti facebook. Na konci r. 2015 měla stránka
652 fanoušků.
OGV a IT technika
V r. 2015 OGV pořídila datové úložiště NAS se dvěma 4 TB disky pro veškerá galerijní data. Na konci roku
ještě zakoupila jednu novou PC stanici, která nahradí jednu stávající již zastaralou a mini PC s dotekovým
monitorem. Toto bude sloužit návštěvníkům v nové stále expozici k procházení databáze CEAD — Central
European Art Database.

Vzdělávání pracovníků
Během roku 2015 byli pracovníci odborného oddělení vysíláni na vzdělávací kurzy pořádané Komorou odborných pracovníků a Komory edukativních pracovníků Rady galerií a dále byli začleněni do vzdělávacího
programu organizovaného Unií zaměstnavatelských svazů. Ekonomka organizace se pravidelně v průběhu
roku zúčastňovala odborných školení v návaznosti na změny a novely příslušných zákonů v oblasti účetnictví,
daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Ekonomická část
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je příspěvkovou organizací zřizovanou ÚSC – Krajem Vysočina. Hospodaření organizace upravuje vyhláška 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále se v oblasti účetnictví
řídí zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví; vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o účetnictví a ČÚS.  

• Rozpočet organizace
Provozní dotace zřizovatel
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0560/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 byly schváleny
závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz ve výši 7.669.000,- Kč, mimořádná neinvestiční dotace na dovybavení nových místností určených pro edukativní činnosti organizace
ve výši 120.000,- Kč a odvod z investičního fondu organizace ve výši 465.000,- Kč.
Usnesením č. 0618/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 bylo pro OGV v Jihlavě schváleno zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2015 ve výši 122.000,- Kč.
Celkový příspěvek na provoz po navýšení byl ve výši 7.791.000,- Kč.
Usnesením č. 0847/15/2015/RK ze dne 5. 5. 2015 byl schválen finanční plán výnosů a nákladů a spolu s tím byl
stanoven jako závazný ukazatel finančního plánu limit mzdových prostředků ve výši 3.295.000,- Kč.
Odvod z investičního fondu na základě usnesení č. 0560/07/2014/ZK byl organizaci uložen ve výši 465.000,Kč. Odvod se uskutečnil v průběhu roku 2015 ve třech splátkách – za 1. a 2. čtvrtletí v červnu, za 3. čtvrtletí
v září a za 4. čtvrtletí v listopadu.
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Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele − v průběhu roku organizace neobdržela žádnou investiční dotaci
z rozpočtu zřizovatele.
Neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele − v prosinci 2015 organizace obdržela schválenou mimořádnou
neinvestiční dotaci z rozpočtu ve výši 119.918,- Kč. Dotace byla poukázána na BÚ organizace na základě zaslaných žádostí na KÚ kraje Vysočina.
Ostatní dotace
V roce 2014 získala organizace zahraniční dotaci z Visegradského fondu ve výši 9.000,- Eur na realizaci projektu „Alfalfa“, zahrnující pořádání výstavy Seno, sláma a konference. Smlouva s Visegradským fondem byla
uzavřena dne 20. 1. 2014 a zúčtována v podrozvaze na účtu 941. Doba realizace projektu trvala od 1. 3. 2014
do 28. 2. 2015. Výše podpory byla během realizace projektu poskytnuta ve dvou splátkách během roku
2014 a třetí splátka byla poskytnuta v dubnu 2015 po skončení vyúčtování a předložení závěrečné zprávy.
Jednotlivé splátky byly platným denním kurzem zúčtovány v rozvaze na účet 472 a v adekvátní výši sníženy
v podrozvaze na účtu 941. Ve výnosech na účtu 672 byla dotace zúčtována ve výši skutečně vynaložených
nákladů za sledované období. Konečný zůstatek po celkovém vyúčtování na účtu 941 je nulový.
Dalšími příjmy OGV v Jihlavě byly vlastní výnosy, které tvoří příjmy ze služeb, což je vstupné, tržby ze služeb
odborné knihovny, příjmy za pořádání semináře „Dějiny umění“, příměstského tábora a z kulturně výchovné
činnosti, zejména výtvarné kurzy pro školy a veřejnost. Podíl na výnosech představuje i prodej vlastních katalogů a publikací k výstavám, příjmy z nájmů a reklam a dále ostatní služby, zejména přefakturace nákladů
spojená s výstavou J. Schikanedera za přepravu obrazů a pojištění přepravy. Dalšími ostatními výnosy jsou
příležitostné přepravy uměleckých děl a obrazů na výstavy služebním vozidlem v rámci spolupráce s jinými
kulturními organizacemi.

• Výsledek hospodaření
V roce 2015 vytvořila OGV v Jihlavě zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti 185.389,70 Kč a v doplňkové činnosti 374,60 Kč.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2015 činí 185.764,30 Kč.
Kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ovlivněn poskytnutím grantu na projekt Alfalfa. V průběhu
roku 2015 obdržela organizace na BÚ poslední 3. splátku ve výši 1.800,- Eur, zúčtovanou ve výnosech. Výsledek hospodaření dále ovlivnila poskytnutá schválená mimořádná neinvestiční dotace z rozpočtu ve výši 119
918,- Kč na dovybavení nových místností pro edukativní činnost, zúčtovaná ve výnosech a výnosy ze služeb
ve výši 174 926,- Kč. Největší položky výnosů jsou tvořeny ze vstupného na výstavy, z výtvarných kurzů, kulturně výchovné činnosti a z ostatních služeb.
K úsporám nákladů, které ovlivnily výsledek hospodaření, došlo u spotřeby materiálu, energií, v nákladech
spojených s ostatními službami, mzdových nákladech zaměstnanců a nákladů spojených s plánovaným pořízením dlouhodobého drobného hmotného majetku v roce 2015. Hospodářským výsledkem si organizace
vytvořila rezervu do následujícího období pro krytí neplánovaných výdajů nebo pro další rozvoj své činnosti.
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• Personální oblast
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě odměňuje dle ZP č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Organizace zaměstnává 13 přepočtených zaměstnanců. Od 1. 1. 2007 došlo ke
změnám prováděcích předpisů určujících odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle již
výše zmiňovaného NV č. 564/2006 jsou všichni zaměstnanci organizace v pracovním poměru odměňování
na základě přílohy č. 1. Organizace je povinna dodržovat NV č. 567/2006 Sb. Během roku 2015 došlo k zákonné změně na základě NV č. 233, kterým se mění NV č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, s účinností od
1. 1. 2016. Důsledkem toho je navýšení platových tarifů u zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti vzhledem ke změně výše minimální mzdy.
Organizace měla v rámci finančního plánu schválený limit prostředků na platy ve výši 3.295.000,- Kč, konečné náklady na platy zaměstnanců byly ve výši 3.265.258,- Kč, což představuje úsporu 29.742,- Kč. Z tohoto
důvodu a z důvodu dosažení kladného výsledku hospodaření nebylo přistoupeno k čerpání fondu odměn.
Úsporu v nákladech na platy zaměstnanců ovlivnila i skutečnost, že pracovnice na pozici kurátorky pracovala
pět měsíců na poloviční úvazek do května 2015.

• Doplňková činnost
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činí za rok 2015 374,60 Kč.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě má povolenou doplňkovou činnost na základě usnesení Zastupitelstva
kraje Vysočina č. 0515/08/2005/ZK ze dne 29. 11. 2005. Rozsah doplňkové činnosti je vymezen v dodatku
č. 3 ke Zřizovací listině a to na specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Jedná se
o prodej katalogů a publikací od cizích dodavatelů, kdy je organizaci poskytnut rabat z prodeje. Doplňkovou
činnost provozuje organizace od 1. 1. 2006 a zaměřila ji pouze na krátkodobé smluvní vztahy s právnickými
i fyzickými osobami při spolupráci na pořádaných výstavách.

• Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice k  inventarizaci OGV v Jihlavě byla provedena v rámci roční uzávěrky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.
Fyzické inventury proběhly u majetku, zásob, finanční hotovosti a cenin. Za období od provedení fyzické
inventury do data roční závěrky byly zůstatky ověřeny rozdílovou inventurou.
Dokladové inventury proběhly u pohledávek a závazků, zůstatků bankovních účtů, zúčtovacích vztahů účtové třídy 3 a podrozvahové evidence.
O průběhu a výsledku inventur byla vypracována Inventarizační zpráva za rok 2015.  V průběhu inventur
nebyly zjištěny žádné rozdíly podléhající zúčtování k datu roční závěrky.

• Vnitřní kontrolní systém PO
OGV v Jihlavě se v oblasti vnitřní kontroly řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.
Dále má organizace zpracovanou směrnici k provádění vnitřního kontrolního systému, kde jsou vymezeny
osoby pověřené příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní, jejich pravomoci a povinnosti.
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Jakýkoliv výdaj nebo příjem v organizaci schvaluje svým podpisem nejdříve příkazce operace, potom správce rozpočtu a nakonec hlavní účetní, dále musí všichni dbát na hospodárnost vynakládaných finančních
prostředků a na jejich plynulé čerpání v souladu se schváleným finančním plánem.
Pro ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému probíhají každoročně v organizaci následné finanční
kontroly. V roce 2015 byly dle příkazu ředitele provedeny průběžné finanční kontroly peněžní hotovosti
a cenin, inventarizace v příručních pokladnách na vrátnicích obou budov a v odborné knihovně v souladu se
směrnicí o Vnitřním kontrolním systému. Nebyly shledány žádné rozdíly nebo nesrovnalosti. Kontroly jsou
prováděny následně po skončení čtvrtletí.
V Jihlavě 18. 3. 2016
Mgr. Daniel Novák
ředitel OGV v Jihlavě
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• Příloha — Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
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Obrazová příloha: fotodokumentace

pohled do expozice výstavy Vesnice je svět

z výstavy Nouzový program zpracování odpadu

pohled do expozice výstavy Přepisy

dětský koutek v galerii
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Obrazová příloha: fotodokumentace

z vernisáže výstavy Hvězdný prach

z výstavy Baobab na poli − interaktivní část expozice

z akvizic: PL 360, Jedlička Petr, Hlava I

edukační programy k výstavě Poklady Vysočiny
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